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Od 2009 roku jesteśmy fi rmą zajmującą 
się sprzedażą i skupem rur stalowych za-
równo nowych jak i używanych. Do tej pory 
udało nam się zgromadzić magazyny prze-
kraczające 10 000 ton rur stalowych, przede 
wszystkim dla tego, aby możliwie jak najlepiej 
i jak najszybciej obsługiwać naszych klien-
tów.

W naszym asortymencie znajdą Państwo 
zarówno rury ze szwem jaki i rury bezszwo-
we do różnych zastosowań i pracy w różnych 
warunkach termicznych i ciśnieniowych 
wykorzystywanych jako rury przeciskowe, 
przewiertowe, osłonowe, przewodzące i inne 
w wielu branżach.

Specjalizujemy się w handlu rurami stalo-
wymi, ale żeby zapewnić jak najbardziej kom-
fortowe warunki naszym klientom oferujemy 
pełen serwis rur stalowych w zakresie przy-
gotowania i dostawy jak np. cięcie, spawanie 
na wymiar, malowanie, izolacje 3LPE, ZO2 
oraz transport dużych gabarytów (posiadamy 
naczepy do transportu rur do maksymalnej 
długości 25 metrów).

Od maja 2014 roku fi rma posiada certy-
fi kat ISO 1090-2, 3834-3 w zakresie spawa-
nia konstrukcji stalowych i aby wykorzystać 
w pełni mozliwości z  tym związane została 
wybudowana hala produkcyjna ze specjali-
stycznym sprzętem i urządzeniami. Hala zo-
stała wyposażona w walcownie do grubości 
ścianki 30 mm i średnicy 2620 mm.

Posiadamy uprawnienia do prac spawalni-
czych w zakresie nośnych konstrukcji stalo-
wych do klasy EXC3 według EN 1090-2 oraz 
EN ISO 3834-3  wydany przez TÜV NORD 
System GmbH & Co. KG.
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-

INFORMATOR • MAPA GMINY

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2017 r.

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących miasta i gminy

Redaktor wydania: Jerzy Frankowski
Współpraca redakcyjna: Ewa Sobieraj

Korekta: Agnieszka Kajak
Tekst i zdjęcia: Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

Przedsiębiorstwo Doradcze „Agro-Complex"
Mariusz Twarowski – Akredytowany Doradca Rolny

88-180 Złotniki Kujawskie, ul. Akacjowa 19, tel. 503 072 872

www.agro-complex.pl

KOMPLEKSOWE DORADZTWO 
ŚRODOWISKOWE I INWESTYCYJNE 
W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Fryzjer • Kosmetyka • Masaż

88-180 Złotniki Kujawskie • ul. Kościelna 4
605 486 479

Żaneta Kabacińska

Solleman Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 5, 88-180 Tuczno
www.solleman.pl • tel. 52 355 68 37

ochronnej do zmywarek w trzech postaciach:
Solleman – jedyny w Polsce producent soli

sól sypka,
granulowana kruszona,
minitabletki solne.

Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-

INFORMATOR • MAPA GMINY



Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2017 r.

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących miasta i gminy

Redaktor wydania: Jerzy Frankowski
Współpraca redakcyjna: Ewa Sobieraj

Korekta: Agnieszka Kajak
Tekst i zdjęcia: Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

Przedsiębiorstwo Doradcze „Agro-Complex"
Mariusz Twarowski – Akredytowany Doradca Rolny

88-180 Złotniki Kujawskie, ul. Akacjowa 19, tel. 503 072 872

www.agro-complex.pl

KOMPLEKSOWE DORADZTWO 
ŚRODOWISKOWE I INWESTYCYJNE 
W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Fryzjer • Kosmetyka • Masaż

88-180 Złotniki Kujawskie • ul. Kościelna 4
605 486 479

Żaneta Kabacińska

Solleman Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 5, 88-180 Tuczno
www.solleman.pl • tel. 52 355 68 37

ochronnej do zmywarek w trzech postaciach:
Solleman – jedyny w Polsce producent soli

sól sypka,
granulowana kruszona,
minitabletki solne.

Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Gmina Złotniki Kujawskie położona jest w południowo-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w po-
wiecie inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 13 556 ha. Za-
mieszkuje ją ok. 9264 mieszkańców, a sieć osadniczą tworzy 
28 miejscowości wchodzących w skład 21 sołectw. Jest gminą 
rolniczą, charakteryzującą się wysoką  jakością rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. Na jej terenie funkcjonują 3 przedszkola, 
4 szkoły podstawowe rozmieszczone w Gniewkówcu, Lisewie 
Kościelnym, Tucznie i Złotnikach Kujawskich, 2 ośrodki zdrowia, 
Urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, a także biblioteka wraz z fi -
liami prowadząca działalność kulturalną i oświatową. Gmina 
Złotniki Kujawskie to nie tylko kultura. Od lat realizowane są in-
westycje infrastrukturalne, które w znaczący sposób podnoszą 
standard życia mieszkańców. Przygotowaliśmy liczne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, wspólnie z animatorami stworzyli-
śmy również bogatą ofertę rekreacyjno-sportową.

ców. Katolicy uczęszczali do kościoła w Tucznie. Dla protestan-
tów, staraniem komisji kolonizacyjnej, w 1903 roku zbudowano 
zbór, a w 1908 roku pastorówkę. Świątynię katolicką wzniesiono 
w Złotnikach dopiero w latach 1924-1925. 

POŁOŻENIE
Gmina charakteryzuje się dobrym położeniem geografi cz-

nym, zapewniającym łatwą komunikację z dużymi miastami re-

odpoczynku i edukacji. Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 
można relaksować się odpoczywając nad jeziorami, czy oddając 
się wędkowaniu.

Nie brakuje tu urzekających swoim pięknem kościołów, kapli-
czek czy dworków.

Nasza gmina jest również otwarta na współpracę z inwesto-
rami jaki i organizacjami społecznymi, których działalność pod-
nosi jakość życia mieszkańców.

W tym przeuroczym zakątku ziemi kujawskiej serdecznie zo-
staną przyjęci zarówno turyści jak i inwestorzy. W gminie po-
wstają także liczne osiedla domów jednorodzinnych. Mieszkań-

zbudowano w latach 1905-1907. Kościół konsekrował kard. Ste-
fan Wyszyński w 1957 roku. Świątynia odbudowana po pożarze 
w 1975 roku.

Leszcze – Zespół dworsko-pałacowy z pozostałościami folklo-
ru z przełomu XIX i XX wieku.

Lisewo Kościelne – pierwszy kościół istniał w Lisewie już na 
przełomie XII/XIII wieku. W XIV wieku świątynia trafi ła w ręce 
arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął 
w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konse-
kracja odbyła się w 1922 roku. W Lisewie Kościelnym nie tylko 
jest piękny kościół, ale również urokliwy cmentarz z osobliwym 
pomnikiem „Piety” – tablice upamiętniające poległych w cza-
sach wojen i powstań.

Mierzwin – Zespół dworsko-parkowy z XIX wieku.
Pęchowo – Parafi a powstała w drugiej połowie XVI wieku. 

Pierwszy kościół spłonął w 1869 roku. Obecną świątynię wybu-
dowano w 1881 roku. Została konsekrowana w 1964 roku.

HISTORIA ZŁOTNIK KUJAWSKICH
Po 1466 r. w wyniku powrotu do Polski Pomorza Gdańskiego 

stara trasa pomorska straciła znaczenie. Szansę rozwoju zyskały 
miejscowości położone przy nowym, krótszym szlaku z Inowro-
cławia do Bydgoszczy i dalej na Pomorze, wśród nich Złotniki Ku-
jawskie. W dokumentach pisanych wspomniano o Złotnikach po 
raz pierwszy w 1362 roku. Były one wówczas własnością rodu 
Ostojów ze Ściborza. W XVI stuleciu wieś dzierżawiła rodzina Po-
powskich. Nigdy nie była ona jednak ośrodkiem większego kom-
pleksu dóbr i nie wzniesiono w niej bogatej rezydencji pańskiej. 
Po uwłaszczeniu chłopów przez rząd pruski w połowie XIX w. 
Złotniki Kujawskie podzielono na gospodarcze i folwarczne. Dy-
namiczny rozwój zapoczątkowało przeprowadzenie w 1872 roku 
szlaku kolejowego w pobliżu wsi i zlokalizowanie w Złotnikach 
stacji pasażersko przeładunkowej. Wieś stała się centrum komu-
nikacyjnym dość dużego obszaru, tym ważniejszym, że zbiegły 
się w niej drogi kołowe. Przymus komunikacyjny wytworzył wię-
zy między miejscowościami usytuowanymi w zasięgu złotnickie-
go węzła drogowo-kolejowego. Te zaś były podstawą ustano-
wienia w Złotnikach Kujawskich gminy i ustalenia jej granic. Pod 
koniec XIX wieku Złotniki liczyły ponad 300 mieszkańców, oko-
ło 200 katolików – Polaków i około 100 protestantów – Niem-

nie Złotniki Kujawskie drzemie duży potencjał gospodarczy, cze-
kający na inwestorów.

Gmina posiada korzystne położenie, bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe i turystyczne, godne warunki inwestycyjne 
i bogatą tradycję, gdzie historia w doskonały sposób łączy się 
z nowoczesnością.

Dla turystów odwiedzających naszą gminę, lubiących spę-
dzać aktywnie czas wolny przygotowaliśmy szlak turystyczno-in-
formacyjny. 23 punkty z tablicami informacyjnymi opisującymi 
historie wsi, interesujące obiekty, legendy i ważne wydarzenia 
historyczne zachęcają pieszych, rowerzystów i podróżnych do 

cy Bydgoszczy i Inowrocławia chętnie osiedlają się w tym rejonie 
z uwagi na bardzo dobrą infrastrukturę, szybki dojazd do miejsc 
pracy, a także dużą ilość terenów rekreacyjnych. Gmina posiada 
nieruchomości potencjalnie możliwe do sprzedaży: tereny ak-
tywności gospodarczej, tereny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz tereny pozostałe – w sumie ok. 33 ha.

Gmina aktywnie korzysta z dofi nansowania unijnego zarów-
no na projekty inwestycyjne, jak i miękkie. Na jej terenie budo-
wana jest kanalizacja sanitarna, przebudowywane zostają drogi, 
modernizowane i budowane są świetlice wiejskie, place zabaw.

Na terenie Gminy działa 15 stowarzyszeń i organizacji. Są to 
kluby sportowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ze-
spół śpiewaczy „Złotniczanki”, a także Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki ich aktywnej dzia-
łalności gmina stała się miejscem tętniącym życiem.

ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY
Dźwierzchno – według tradycji pierwszy kościół istniał tu 

już w XI wieku. Wzmianki historyczne pochodzą z drugiej poło-
wy XIII  wieku. Wcześniejsze świątynie były drewniane. Obecną 

Tuczno – Parafi a powstała w XIII wieku. Obecna świątynia jest 
czwartą z kolei. Została zbudowana w 1890 roku w stylu neogo-
tyckim. Kościół konsekrował bp Andrzejewicz 28 czerwca 1891 
roku. W Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tucznie do dziś znaj-
dują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej. W roku 
1945 powstała w Tucznie szkoła podstawowa. W 1946 roku na 
rzecz szkoły został przekazany park i pałac rodziny Wichlińskich, 
który do dziś stanowi część szkoły. Na strychu budynku pałacu 
Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie mieści się muzeum. 
Powstało w 2012 roku. Muzeum podzielone zostało na trzy czę-
ści. W pierwszej znajdują się pamiątki rodu Wichlińskich – to ro-
dzina, która zamieszkiwała w tutejszym pałacu i zarządzała miej-
scowością Tuczno w XIX wieku i do lat 40. XX wieku. W drugiej 
części wystawione są eksponaty dotyczące cukrowni oraz działa-
jących przy niej organizacji: straży pożarnej, klubu krwiodawców 
oraz klubu sportowego „Cukrownik”. W trzeciej części utworzo-
no izbę kujawską charakterystyczną dla kujawskiej wsi z końca 
XIX wieku.

Złotniki Kujawskie – Parafi a erygowana 1 stycznia 1924 roku 
przez kard. Edmunda Dalbora. Kościół zbudowano w latach 
1924-1925. Świątynię konsekrował 28 września 1982 roku kard. 
Józef Glemp.

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Gminy Złotniki Kujawskie!

gionu. Złotniki Kujawskie położone są w odległości 30 km od 
Bydgoszczy, 40 km od Torunia i 15 km od Inowrocławia. Przez 
gminę przebiega zarówno droga krajowa nr 25 jak i drogi woje-
wódzkie nr 246, 284, 398, drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
gminę przebiega jedna linia kolejowa, linia znaczenia krajowego 
nr 131/C-E 65/Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z jed-
ną stacją w Złotnikach Kujawskich. Komunikacja autobusowa 
(PKS) zapewnia przewozy przede wszystkim o charakterze lokal-
nym i regionalnym. Funkcjonuje również komunikacja mikrobu-
sowa w relacjach Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Bydgoszcz 
obsługująca jednostki osadnicze położone poza drogą krajową 
nr 25. W związku z takim połączeniem komunikacyjnym w Gmi-
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Od 2009 roku jesteśmy fi rmą zajmującą 
się sprzedażą i skupem rur stalowych za-
równo nowych jak i używanych. Do tej pory 
udało nam się zgromadzić magazyny prze-
kraczające 10 000 ton rur stalowych, przede 
wszystkim dla tego, aby możliwie jak najlepiej 
i jak najszybciej obsługiwać naszych klien-
tów.

W naszym asortymencie znajdą Państwo 
zarówno rury ze szwem jaki i rury bezszwo-
we do różnych zastosowań i pracy w różnych 
warunkach termicznych i ciśnieniowych 
wykorzystywanych jako rury przeciskowe, 
przewiertowe, osłonowe, przewodzące i inne 
w wielu branżach.

Specjalizujemy się w handlu rurami stalo-
wymi, ale żeby zapewnić jak najbardziej kom-
fortowe warunki naszym klientom oferujemy 
pełen serwis rur stalowych w zakresie przy-
gotowania i dostawy jak np. cięcie, spawanie 
na wymiar, malowanie, izolacje 3LPE, ZO2 
oraz transport dużych gabarytów (posiadamy 
naczepy do transportu rur do maksymalnej 
długości 25 metrów).

Od maja 2014 roku fi rma posiada certy-
fi kat ISO 1090-2, 3834-3 w zakresie spawa-
nia konstrukcji stalowych i aby wykorzystać 
w pełni mozliwości z  tym związane została 
wybudowana hala produkcyjna ze specjali-
stycznym sprzętem i urządzeniami. Hala zo-
stała wyposażona w walcownie do grubości 
ścianki 30 mm i średnicy 2620 mm.

Posiadamy uprawnienia do prac spawalni-
czych w zakresie nośnych konstrukcji stalo-
wych do klasy EXC3 według EN 1090-2 oraz 
EN ISO 3834-3  wydany przez TÜV NORD 
System GmbH & Co. KG.


